
Snillf jord - Porten til  havet

Fra innholdet

Presentasjon av 
servicekontorene

Innføring av adresser i 
kommunen

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune Nummer 4 - desember 2017
Rådhusposten



2 3

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

RÅDHUSPOSTEN

Nr. 186  – Utgave 4/2017 - desember
UTGIVER: Snillfjord kommune

REDAKTØR: Birger Hellan
Grafisk design: Trykkpartner AS

ADRESSE: Ågjerdet 8, 7257 Snillfjord
www.snillfjord.kommune.no
E-POST: rp@snillfjord.kommune.no

TRYKK: Trykkpartner AS
OPPLAG: 600

Rådhusposten er en gratis informasjonsavis for Snill-
fjord kommunes innbyggere. Andre som er interessert 
i å motta Rådhusposten per post, kan abonnere på den. 
Rådhusposten har 4 utgivelser i året. Gjeldende pris i 
2018 er 270,-. Ved adresseendring og start/oppsigelse 
av abonnement er det viktig å gi beskjed til  
postmottak@snillfjord.kommune.no eller 
tlf. 72 45 55 55.

Rådhusposten skal først og fremst benyttes til å 
orientere kommunens befolkning om aktuelle saker i 
kommunal forvaltning.

Bilder (også logoer) må sendes med teksten som egen 
fil med god oppløsning. Bilder som gjengir personer 
på en slik måte at det regnes som personopplysning 
krever samtykke. Lov om åndsverk §45.

Utgivelser 2018: 
Nr. 1, frist for innsending er 01.mars                                                                                                           
Nr. 2, frist for innsending er 01.juni                                                                                                          
Nr. 3, frist for innsending er 01.september                                                                                        
Nr. 4, frist for innsending er 01.desember

Forside: Krokstadøra
Foto: Åge Røe

Det skjer
Det kan komme inn info om arrangement etter at 
Rådhusposten har gått i trykken. Husk derfor  
også å følge med på kommunens hjemmeside under 
Arrangementskalenderen på 
www.snillfjord.kommune.no. 

Kjentmannpakke kan kjøpes hos:  
Coop Krokstadøra, Marit Myrholt Ytre Snillfjord og 
Vaslag Service- Vasslag.  

Desember:
16.12 Formannskapsmøte
20.12 Kommunestyremøte
28.12 Juletrefest kl. 16, Vingvågen Grendahus
30.12 Snillfjord frivilligsentral arrangerer 
 juletrefest kl. 15

Januar:
03.01 Første skoledag etter juleferie

Februar:
01.12.17 Frist for søknad om tilskudd fra 
 Viltfondet
uke 8 Vinterferie for skolene i Snillfjord

Mars:
15.03  UKM i Snillfjord
16.03 Fridag for elevene
Uke 13 Påskeferie

Julegrantenning på Hemnskjela

Tusen, tusen takk for gaven jeg fikk fra mødre 
og barseldamene 2016/ 2017!

Hilsen Jordmor Eli Skei Kvakland
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Da er tiden kommet for årets siste ut-
gave av Rådhusposten, og i skrivende 
stund er det kaldt  vintervær ute. Kan-
skje er det mulighet for en hvit jul i år? 

Som vanlig er budsjettet ute på hø-
ring, og budsjett for 2018 blir vedtatt 
i kommunestyremøte den 20. desem-
ber. Det er et budsjett som er på det 
jevne uten særlig kutt i drift, men of-
fensivt med tanke på investering. Bl.a. 
SOS ligger inne med en oppgradering. 
Overføringene fra staten var også i år 
lavere enn pris og lønnsvekst. Det de 
knytter seg en viss usikkerhet rundt 

er hvor mye inntekt vi får overført fra 
det nyopprettede havbruksfondet. Det 
kan bli en betydelig sum for oss siden 
vi har en god del oppdrettsvirksom-
het.

Kommunestyret bevilget på siste mø-
tet egenandel for hurtigladestasjon for 
el-bil på Krokstadøra. Dette vil bli et 
bra tilbud for de som kjører el-bil på 
strekningen Orkanger-Øyene og det er 
et håp at de som stopper også handler 
på butikken. Et hjertesukk er at siden 
disse bilene ikke betaler bompenger 
og når du legger til rette for dem blir 
de sannsynligvis flere noe som fører 
til at bompengebelastningen for andre 
kjøretøy blir høyere. 

4-mannsbolig er under oppføring på 
Krokstadøra og anbud om bygging av 
4 mannsbolig på Sunde er underskre-
vet.

Siste etappe av 714 er under oppstart. 

I disse dager legges det til rette for 
brakkerigg på Krokstadøra. Anbud 
på veier til vindmølleparken på Geit-
fjellet går ut på mars, med oppstart til 
sommeren. Ny linje fra Hitra til Snil-
dal har startet så her skjer det mye et 
par tre år fremover. En må håpe på 
at lokale folk også for ta del i dette 
arbeidet, og samtidig kunne etablere 
seg med bedrifter som kan vare langt 
utover anleggsperioden. Men det er 
opp til den enkelte å prøve.

Kommunereformen går sin gang. 
Det er nå nedsatt faggrupper i de for-
skjellige retningene for å kjøre dette 
sammen. Det er også foretatt en un-
dersøkelse blant ansatte hvor de helst 
vil jobbe i fremtiden. Dette arbeidet 
vil bli intensivert på nyåret.

Da vil jeg til slutt ønske Dere alle en 
riktig God Jul og et Godt Nytt år!

John Lernes, Ordfører

Ordfører

Vi på  
Hemnskjela  
oppvekstsenter 
ønsker alle en 
fin og trivelig 
jul og et godt 
nytt år!

Takk til John for fin trekkspillmusikk 
under juletregangen

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Ny helsetjeneste for Snillfjord 
kommunes befolkning
Vi har nå dannet en kreftgruppe som 
består av Laila Melås (nyutdannet 
kreftsykepleier), May Anita Skårild 
(hjelpepleier), Britt Eva Volden (syke-
pleier) og May Iren Aa (hjelpepleier).
  Vi er med i et kreftnettverk som ble 
dannet i forbindelse med oppstart av 
Orkdalsmodellen. Orkdalsmodellen 
er et forskningsprosjekt som har til 
hensikt å oppnå en bedre helsetjeneste 
for befolkningen gjennom å forbedre 
samhandlingen mellom kommunene 
og spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjøre 
vårt beste for å gi deg en god livskvali-
tet og at du skal få bo hjemme så lenge 
du ønsker det. 

Hvis du har noen spørsmål, ta kontakt 
med oss gjennom Snillfjord Omsorgs-
senter, tlf. 72 45 71 74.
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Birger Hellan begynte som rådmann 1. okt-ober og be-
nyttet de første ukene til å gjøre seg kjent på alle kommu-
nale arbeidsplasser. Her blir han vist rundt av rektor Tove 
Bjørkli på Hemnskjela oppvekstsenter og samtaler med 
barn i barnehagen. 

TV-aksjonen 2017 UNICEF

Atter en gang har det vist seg at givergleden 
blant det norske folk er stor. Snillfjord er intet 
unntak med kr. 62.315 innsamlet beløp, kr. 
63,46 pr. pers.
STOR takk til givere, bøssebærere, Coop’n 
Krokstadøra og ellers alle som på et eller annet 
viset deltok slik at beløpet ble så stort.
Vi er rangert som nr. 5 blant kommunene i Sør-
Trøndelag  --  kjempebra !!!   

Kommunekomiteen

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Før og etter at jeg begynte som råd-
mann i Snillfjord kommune har jeg 
ofte fått spørsmål om jeg nå skal 
være med å legge ned Snillfjord. Det 
avviser jeg da som ei helt feil spørs-
målsstilling. Snillfjord er summen 
av mange lokalsamfunn og alle oss 
innbyggere som bor her. Kommunen 
som egen administrativ enhet blir en-

dret, men kommunen som lokalsam-
funn skal vi som før prøve å utvikle 
og forhåpentligvis få til å vokse. Det 
er mye positivt som skjer i kommu-
nen og også i nabokommunene. 

Utbygging av vindkraft og en storstilt 
veiutbygging kan på både kort og lang 
sikt gi nye muligheter for næringsliv 
og bosetting. I de nye kommunekon-
stellasjonene åpner det seg nye mu-
ligheter som vi må prøve å bruke til 
Snillfjords beste.  Både mot Heim og 
Orkland skjer det mye positivt i nye-
tablering av industri som også vi kan 
dra nytte av.  Mot kysten vil vi inngå 
i kommuner som har sterke klynger 
innen havbruk og annen sjørelatert 

virksomhet. I alle involverte kommu-
ner skjer det tilrettelegging og satsing 
på reiseliv og hyttebygging, og i kom-
muneadministrasjonene blir vi en del 
av større og sterkere fagmiljøer. Ut-
fordringer i sammenslåingsprosesse-
ne blir det sikkert, men først og fremst 
må vi se på de vekst- og utviklings-
muligheter som nykommunene kan 
bringe med seg for Snillfjord. Det-
te kommer ikke av seg selv, men 
sammen kan næringsliv, kommune og 
andre gode krefter bidra til at kom-
munereformen styrker Snillfjord sine 
lokalsamfunn.   

Jeg ønsker alle ei trivelig 
julehelg og et godt nytt år.

Rådmannen

«Bli kjent»-runde 
Vår nye rådmann besøker  
enhetene

Snillfjord helselag 
takker for gevinster og støtte i forbindelse  
med basaren 14. oktober. 

Takk til alle som støttet opp om  
Demensaksjonen i uke 38.

Vi arrangerer juletrefest på SOS 
lørdag 6. januar kl. 16.00        

Årsmøte 28. februar kl. 16.00 i Grendahuset.

God jul og godt nyttår fra styret i 
Snillfjord helselag!
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- Når arbeidsgivere hører at ungdommen er herfra, får de lett jobb. Den typiske snillfjording er både pliktopp-
fyllende og arbeidsom. Og så er vi snille. Det ligger i kommunenavnet, ikke sant?

Sunniva Berg, Gabriella Zetterstrøm 
og Inger Krokstad regjerer service-
kontoret i rådhuset på Krokstadøra. 
De vet det meste som er verd å vite 
om Snillfjord kommune, - på godt og 
vondt, og antar det er et kjennetegn 
ved ansatte i offentlige servicekontor 
generelt. – Vi må steppe inn litt over 
alt, og hjelper der det hjelpes kan, så 
ja, vi får bredde på kunnskapen vår. 
Mange hadde nok hatt godt av å jobbe 
litt sammen med oss, sier de, og mens 
praten går ekspederer de effektivt en 
jevn strøm av telefonhenvendelser 
og saksbehandlere som stikker hodet 
inn for hjelp med arkivsystem, doku-
menthåndtering eller annet. 

Tre ansatte – tre kommuner
Enn så lenge bor kvinnene i en og 
samme kommune. Om to år, eller 
knapt det, tror de, deler de fortsatt 
arbeidsgiver, men blir tilhørende tre 
forskjellige kommuner; Sunniva fra 
Hemnskjela blir hitterværing; Gabri-
ella på Vennastranda blir heimværing, 
og Inger fra Krokstadøra blir orklen-
ding.  

- Det er litt spesielt, det at kommu-
nen tredeles og at vi får tre forskjel-

lige hjemkommuner. Men det er også 
veldig spennende, for vi vet jo ikke så 
mye om hvordan det blir ennå. For en 
liten kommune som Snillfjord, med 
få ressurser, blir nok de to neste åra 
veldig travle, - det er utrolig mye som 
må gjøres.

- Aner jeg en liten gru-glede seg?

- Innimellom kjenner vi kanskje på 
en bitteliten, usikker klump i magen, 
men vi har positiv forventning som 
utgangspunkt! Når kommunene slås 
sammen blir vi flere til å hjelpes ad, 
og vi er overbevist om at tjenestene 
til innbyggerne styrkes. Om vi også 
får digitale løsninger som fungerer, 
da blir både vi og publikum fornøyde!

Trygt og rolig
- Hva kjennetegner den typiske snill-
fjordingen?

- Den typiske snillfjording er både 
pliktoppfyllende og arbeid om.  Vi 
er nok også av den rolige menneske-
typen som ikke river hodet av hver-
andre. Rådmannen i Orkdal, Svein 
Henry Berdal, er et godt eksempel på 
en typisk snillfjording!

- Hva kan de andre kommunene glede 
seg til når de får størstedelen av Snill-
fjord med på laget?

- De får i alle fall veldig trivelige kol-
leger! Sunniva, Gabriella og Inger ler 
høyt, og avslører både humør og ar-
beidsglede, og fortsetter: – Du må få 
med at kommende orklendinger også 
får en god skole og barnehage med på 
kjøpet når kommunene slås sammen. 
I Snillfjord er det trygt, godt og lite 
kriminalitet. I tillegg er vi en komplett 
friluftslivkommune, som kan by på 
både fjord og fjell. 

Tilskudd fra viltfondet
Snillfjord formannskap har bevilget kr. 
300.000 fra viltfondet som tilskudd til 
inngjerding av fulldyrket mark og la-
ger av fôr for å hindre hjorteviltet å re-
dusere avlingene eller ødelegge fôret.

Prinsippet er at viltfondet dekker ma-
terialene og tiltakshaver må selv sette 

opp gjerde. Det vil bli en normert me-
terkostnad på gjerdene og nødvendig 
antall grinder. 

Hvis behovet for gjerder blir større 
enn det som bevilgningen strekker til, 
vil tilskuddet pr meter bli redusert slik 
at alle får sin del av tilskuddet. Det vil 

bli kort frist for oppsetting av gjerdet.

Søknad sendes pr post til: Snillfjord 
kommune, Ågjerdet 8, 7257 Snill-
fjord eller pr e-post: postmottak@
snillfjord.kommune.no

Søknadsfrist: 01.02.18

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

Pliktoppfyllende i Snillfjord



Turstiprosjektet
Ved utgangen av 2017 er det merket og skiltet turstier i Vuttudal og til 
Aunknubben på Krokstadøra.

Det er Snillfjord kommune som administrerer prosjektet mens det er lag i kom-
munen som merker og setter opp skilt. Vedlikehold av stiene er også lagenes 
ansvar.
Stiene i Vuttudal har Ytre Snillfjord idrettslag ansvaret for. Her har de fått god 
hjelp av engasjerte grunneiere. Det har vært en fantastisk dugnadsinnsats her i 
høst. Det har blitt merket hele 3 rundløyper i Vuttudal.

Skilttavla i Vuttudal

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

- Vi glær oss!
- Før var Agdenes landbruk, jordbær, laks og pelsdyr. Med tanke på næringsveier er vi mer som resten av landet 
nå. Den typiske agdenesingen er løsningsorientert og selvhjulpen. Vi tilpasser oss og klarer oss alltid!

Fire damer står for Fellestjenesten på 
Agdenes rådhus, og er for de fleste 
kommunens ansikt utad. Bare en av 
dem, Bente B. Ølstøren er “innfødt”; 
oppvokst på den ytterst utpost med 
utsikt til skipsleia. Leder for Felles-
tjenesten, Tove Kristin Selbæk kom 
hit som tiåring, mens Jorid Gagnås og 
Gunn Berit W. Selbæk flyttet til kom-
munen i voksen alder. - Vi kunne ikke 
annet, for det var så bra mannfolk her, 
ler de, og beklager for andre kvinner 
at de stjal de to beste. ☺ 

Poteter
Det er vanskelig å beskrive den typis-
ke agdenesingen, mener damene, men 
tror at selv om folk her nok er like 
forskjellige som folk er det i resten 
av Trøndelag, så må agdenesingen ha 
fått et ekstra gen for praktiske anlegg. 

– Vi er som poteten, og kan brukes til 
det meste. Det artige er at sånn blir 
det gjerne med de som flytter hit, og. 
50 lag og foreninger er sterke bære-
bjelker for lokalsamfunnet, og i dem 
er det engasjerte ildsjeler som er be-

visste på å gi innflytterne innpass. Det 
tar ikke lang tid før folk som flytter 
hit bidrar like engasjert. Derfor kan 
vi trygt si at Agdenes er en åpen og 
inkluderende kommune. Med en halv 
times reise til tre byer og en storslått 
natur med et hav av turmuligheter, så 
er det lett å trives her!

Vi glær oss!
Bente, Tove Kristin, Jorid og Gunn 
Berit tror den innebygde tilpasnings-
dyktigheten hos agdenesingen blir en 
styrke for nye Orkland kommune. 

- Som storkommune blir vi 
mye sterkere, og vi opple-
ver at de fleste, både inn-
byggere og ansatte, har en 
positiv forventning til det 
som skjer. Vi gleder oss til å 
bli del av et større fagmiljø 
og til å få brukt kompetan-
sen vår. Alle, også brukerne 
av kommunale tjenester, vil 
tjene på det. Mye arbeid 
gjenstår, men prosessen så 
langt har vært god, og vi 

glær oss, rett og slett!

Representantene for Agdenes kom-
mune tror ikke at innbyggerne vil 
merke så stor forskjell når fire små 
blir èn stor om to år. - Grendene vil 
bestå, og vi vil fortsatt være ingda-
linger, lensvikbygg og agdenesinger. 
Det faller nok ikke naturlig å kalle 
seg orklending med det første. Like-
vel tror vi at grensene på sikt viskes 
ut. Nye generasjoner kommer, og In-
ternett har andre troll enn bygdedy-
ret, avslutter de. 

Tilpasningsdyktige og selvhjulpne  
i Agdenes 

Fire sterke damer holder orden på Agdenes 
fra Fellestjenesten i rådhuset. Fra venstre: 
Gunn Berit W. Selbæk, Jorid Gagnås, Tove 
Kristin Selbæk og Bente B. Ølstøren.

76



Stien opp til Aunknubben på Krokstadøra har Aunlia Vel an-
svaret for. Her ble mye merket på en merkedugnad i høst. Alle 
fikk henge opp merkeskilt med navnet sitt, og det ble bygget 
ledevarde.

Det arbeides nå med stien opp til Sundfjellet og til Krokstad-
fjellet. Videre er det bestilt skilt til flere andre stier i kommunen 
som vil bli merket i 2018. Med dette håper vi at den fantastiske 
naturen vår blir lettere tilgjengelig også for de som ikke er lo-
kalkjent. 

God tur.
Hamodi og Erik bygger 
ledevarde Turstimerke

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

- Selv mener vi at vi fyller kommunens visjon om å være åpne, rause og driftige. Innflytterne ser det kanskje 
annerledes, men me’dalingene er vel litt treige – som trøndere flest.

De spøker lett på egen bekostning, 
Kari Ingeborg Lund, Lena Løvnes, 
Helene Totland Aae og Mari-Anda 
Gimnes. Men èn ting vil de frem-
heve: Folk i Meldal er positiv inntil 
det siste. Først da kan de vurdere å gi 
seg. “Den jevne me’daling” er godt 
forsynt med både engasjement og ar-
beidsglede!

- En av de gode tingene med Meldal 
er at det er små forhold, sier Kari In-
geborg, og trekker fram nærhet til na-
tur så vel som til buss, fly og tog. – Vi 
er nær både storby og litt mindre by, 
fullfører de andre. 
- Innimellom savner jeg den vakre 
kysten og den fine familien min i 
Agdenes. Men nå er det ikke akkurat 
en verdensreise å dra til gamle hjem-
trakter, og jeg hadde ikke blitt her i 
nærmere tretti år om jeg ikke trivdes 
så godt, sier Lena Løvnes. 

God kontakt
Servicekontoret i Meldal, som i de 
andre kommunene, er ofte de som 
får best kontakt med innbyggerne. 
Med den digitale utviklingen har 

arbeidsdagen endret seg 
mye, og de forteller blant 
annet at det er færre som 
oppsøker rådhuset i dag 
enn for bare få år siden, og 
at det også er langt færre 
telefoner. 

- Innbyggerne finner stort 
sett det de trenger på nett, 
men fortsatt er det man-
ge som trenger hjelp med 
skjema, søknader eller an-
net. De setter pris på at det 
er folk på huset som kan 
hjelpe. Vi får god kontakt 
med lokalsamfunnet, fortsetter Kari 
Ingeborg. 

- Hvordan ser meldalinger på kom-
munereformen?

- Alle er selvfølgelig spente på sam-
menslåingen, men her på huset ser vi 
ingen grunn til å kaste bort tid på ne-
gative tanker. Her tar vi ting på spar-
ket, og gleder oss for eksempel til 
endelig å bli en kystkommune, sam-
tidig som Orkland gjennom oss får 

Resfjellet og “medeierskap” i Troll-
heimen. 

Damene vet ikke om positiviteten 
de selv har er gjengs for innbygger-
ne i Meldal, og tror kanskje noen 
er mer skeptiske til kommunesam-
menslåingen enn andre. Det er na-
turlig, mener de; folk frykter gjerne 
forandringer, og dette blir en for-
andring som berører alle på ett eller 
annet vis. 

Engasjement og arbeidsglede  
i Meldal 

Helene, Kari Ingeborg, Mari og Lena er for 
lengst i gang med forberedelsene til kommune-
sammenslåing. Nå rydder de i gamle arkiver 
og ser til at dokumentene får ny og trygg opp-
bevaring.

76
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Demens som tema
Torsdag 19 okt. kl. 18.30 var det ori-
entering om demens i kommunestyre-
salen på Krokstadøra. Vi i eldrerådet 
hadde tenkt på dette ei god stund. Vi 
visste at demens er et aktuelt tema, 
og at sykdommen rammer flere og 
flere, så vi var glad for at sykepleiere 
fra SOS velvillig stilte opp for å ori-
entere om denne sykdommen. Inger 
Krokstad hadde laget fine plakater 
som var spredd rundt i kommunen i 
god tid på forhånd, slik at alle som 
hadde lyst og anledning var hjertelig 
velkommen.

Det kom ikke så veldig mange, men 
de som var der, var interessert og 

spurte SOS-jentene om alt mulig 
angående demens. Sykepleierne var 
veldig flinke, både med foredrag på 
powerpoint og med samtaler/ svar på 
spørsmål. Vi fikk også med oss bro-
sjyrer som Nasjonalforeningen for 
folkehelsen hadde gitt ut. Der står 
det mange viktige ting om denne syk-
dommen som både unge og eldre bør 
sette seg litt inn i.

I tillegg fikk vi en brosjyre som Snill-
fjord kommune nettopp har laget som 
heter ”Dagtilbud for hjemmeboende”. 
Den henvender seg til personer med 
begynnende demenslidelse. Oppstart 
30 nov. 2017 i Grendehuset på Krok-

stadøra. Dette kommunale tilbudet 
håper vi blir til nytte og glede!

Alt i alt var det en trivelig og lærerik 
kveld i kommunestyresalen.
Kari Berdal hadde med mjukgode 
vafler fra Dagsenteret ved SOS og  
Inger hadde ordnet med kaffe og 
”nogo attåt”.

Vi i eldrerådet takker for at vi fikk 
så god hjelp til å gjennomføre denne 
kvelden!
                                                           

For Snillfjord eldreråd  
Åse Aastum, leder.

Informasjonsavis fra Snillfjord kommune

- Til å bo i Norges største veikryss, 
har vi det innmari bra! Vi bor midt 
i smørøyet!

Trygve Karlsen, også kjent som “han 
høye, mørke” på Servicekontoret i 
Orkdal rådhus, humrer på velkjent 
vis. Han har armene i kors og vipper 
på stolen på det kombinerte kontoret 
og pauserommet like bak skranke og 
sentralbord. Rundt bordet sitter kolle-
gaene Anne G. Sognli, Inger Marie G. 
Meland, Synnøve E. Storsand, Bjørg 
M. Vaslag og Sissel H. Ingdal. De har 
ingen problemer med å følge opp. 

- Vi har alt vi ønsker oss i Orkdal, 
med kort avstand til det meste, sier 
de, og ramser opp fjord, fjell og fiske-
vann, godt merkede turstier, og – ikke 
minst, mange flotte idrettsanlegg.

- Som skauning ser jeg litt opp til 
Orkdal, med det mangfoldet av an-
legg og muligheter dere har. Det er 
så godt tilrettelagt for aktiviteter både 

inne og ute. Heldigvis er vi i Skaun 
så nære at vi også kan bruke mulig-
hetene, sier Sissel. Den eneste bak-
delen med Orkdal, mener hun, er at 
vinteren er kald her, med råskodda 
som et lokk over dalen. 

- Det blir feil om vi bare trekker 
fram idrett og friluftsliv. Orkdal’n er 
så mye mer enn det, minner Synnøve 
om, og viser blant annet til et blom-
strende kulturliv med stor aktivitet. – 
Vi har sang og musikk, dans, drama, 
og til og med innbyggere som livnæ-
rer seg som komikere!

Innadvendt, men raus, lell
- Hmmmm. De ansatte i Service-
kontoret må tenke seg litt mer om på 
spørsmål om hva som kjennetegner 
den typiske orkdaling, men Synnøve 
tar bladet fra munnen, og beklager at 
orkdalingene – sannsynligvis i likhet 
med folk i nabokommunene, er litt 
innadvendte. – Vi renner ikke akku-
rat ned dørene hos hverandre, sier 

hun. Den typiske trønderen “snakk itj 
ihjæl sæ”, medgir de andre, og mener 
folk både nordpå og på vestlandet byr 
mer på seg selv i møte med andre.

- Men orkdalingen er også veldig 
raus, skyter Trygve inn. – Vi gir alle 
en sjanse i Orkdal. Hvis de ikke be-
nytter seg av den med en gang, gir vi 
dem gjerne en til.

- Du må også få med at det er godt 
samhold i kommunen; dugnadsånden 
er stor, og vi får til ting. Selv om det 
gjerne er litt småkjekling og uenighet 
før ting blir avgjort, så blir det bra når 
det er ferdig, og da legger vi uenig-
hetene bak oss. Det er en styrke!

Samhold og dugnadsånd i Orkdal 
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Sangstund på Ven
Vi synger gamle sanger. Hun som leder sangstunda 
heter Anne Kristine. Vi synger med barnehagen. Vi 
har det veldig gøy med barnehagen. Vi starter alltid 
med A-ram-sam-sam. Anne Kristine spiller gitar. 
Hun er veldig flink på gitar.

Anne Kristine har jobbet på Ven skole, men nå er hun 
pensjonist. Hun leder koret vårt. 

Alle blir glade når hun kommer. Det er veldig gøy på 
sangstund. 

2.-4.trinn, Ven. 

Til Snillfjord 
Omsorgssenter
Hei! Dette er oss fra Ven. Vi syntes det var veldig artig å 
synge hos dere. Vi sang 4 sanger og vi syntes hver eneste 
en var veldig artig. Og vi er takknemlige for iskremen! 
På bildet synger 5.-7. + Maren og Maria «Har du fyr?».
God jul!

Hilsen 2.-4.trinn, Ven.

BEINTØFFE elever på 
Ven vant premie
I løpet av fire uker i høst var vi med på Miljøagentenes kampanje Bein-
tøft. Målet var å bidra til mindre biltrafikk ved at skoleelever gikk, sy-
klet eller kjørte kollektivt til skolen. Elevene og klassen skulle registrere 
antall meter og dette registrerte vi. Målet var at alle barna som var med 
i kampanjen skulle gå samme distanse som det er fra jordkloden til må-
nen. Det greide de med glans. De gikk nesten dobbelt så langt.   

I tillegg til å lære mye hvorfor det er lurt å være miljøvennlig og ta vare 
på Jorda vår, kunne vi sende inn kreative bilder som illustrerte ulike 
oppdrag vi fikk. I løpet av de fire ukene ble 16 kreative bilder trukket ut, 
og vi var en av dem. Temaet var luftforurensing og vi vant kroner 5000 
kroner i premie. 

Pengene skal brukes på innkjøp av utstyr som vil komme hele skolen til 
gode, og som vil fremme videre miljøvennlig aktivitet på skolen. Flott 
jobba alle sammen! 

Til barn, foreldre, kollegaer
og andre gode støttespillere i kommunen.

Vi ønsker dere en riktig   
god og fredfull jul.
Hilsen oss på Ven 
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I uke 42 kunne vi for femte år på rad ta frem filmklapperen og si: action! På en uke laget elevene manus, filmet, 
redigerte og laget filmplakat. Elevgruppene fikk trekke en boktittel av Hamsun, som de brukte som inspirasjons-
kilde for sin film. Resultatene av filmene viste oss at elevene har lært mye om det å skape film, alt fra skuespill til 
filmteknikk og klipping. 

Så var selve kvelden her, 26. okt-ober 
var datoen for årets filmfestival! Og 
det ble en festkveld med flott opp-
møte, filmer på storskjerm, rød løper, 
kanapeer og det som hører en filmfes-
tival til. Responsen i salen tydet på at 
publikum koste seg og ble underholdt 
av årets filmer.

Berit og Anna fra 10. trinn ledet oss 
igjennom kvelden. Etter at alle ni 
filmene ble vist, var det tid for kaf-
fe, kaker og loddsalg. Inntekten av 
loddsalget gikk til Kenyas Children. 
Spenningen steg på nytt i salen da pr-
isutdeling sto for tur. Først ble publi-
kumsprisen delt ut. Deretter delte 
juryen ut priser for beste skuespiller, 
beste filmplakat og beste film.

TRIVSELSAGENTER:
Fra oktober har vi startet opp med 
trivselsaktiviteter igjen. Det er mel-
lomtrinnet som har ansvaret for dette, 
hvor elevene bytter på å ha aktiviteter 
i langfriminuttet på tirsdager. Dette 
for å skape et godt miljø, og for at alle 

skal ha noe å finne på. Tilbudet er spe-
sielt populært blant de minste.

VILDANDEN:
Tirsdag 24. oktober reiste ungdoms-
skolen til Trondheim med hovedmål 
å se «Vildanden» av Henrik Ibsen 
på Trøndelag Teater. Vi hadde fått 
tak i billetter til kveldsforestillingen 
(19:30) og frisk og uthvilt busset vi til 
byen vel forberedt til stykkets kjerne-
elementer. 

Vi tok en stopp ved Nidarosdomen og 
hadde en kort «guidet» tur med noen 
historier om bl. Vestfronten og sta-
tuer/symboler der. (Bob Dylan, siste 
stein, konger og profeter m.m.). Turen 
ble avsluttet med en kort svipp innom 
Borggården.

Elevene fikk litt fritid og gode og met-
te møtte vi opp klar for en klassiker 
på teateret. Vi hadde gode plasser og 
satt på de første radene, slik at vi kom 
nært innpå skuespillerne. Flinke elev-
er fulgte godt med og fikk se proffe 

aktører i aksjon. 1 time og 50 minutter 
gikk fort. Imponerende å se hvordan 
teateret fremstilte stykket med mini-
malt med replikker, men desto mer 
bruk av mimikk, replikker og skue-
spillerkunst.

Tenk at stykket, som ble skrevet i 
1884 (samme år som Parlamenta-
rismen ble innført i Norge og Derby 
County FC ble stiftet) viser like stor 
aktualitet i dag. Elevene meddelte at 
de likte stykket overraskende godt. 
Mange gode poenger til ettertanke 
også i 2017.
Eller som Dr.Relling sier: Tar du livs-
løgnen fra et gjennomsnittsmenneske 
tar du lykken fra det med det samme.

I en kronikk i Adresseavisen sto det: 
Tar du mobilen fra en ungdom så tar 
du lykken fra ham med det samme.

HJERTESONE:
FAU og skolen har bestemt at vi øn-
sker at Krokstadøra oppvekstsenter 
skal være en «Hjertesone-skole».

En «Hjertesone» er en bilfri sone 
rundt skolen, og skal først og fremst 
sikre trygge og attraktive skoleveier 
for barn. Bilkjøring helt inn på sko-
leplassen kan skape uoversiktlige og 
farlige situasjoner. En av hensiktene 
med «Hjertesone» er å motivere flere 
barn og unge til å gå og sykle til sko-
len. Å gå og sykle til er også viktig 
for at barn og unge skal få nok fysisk 
aktivitet i løpet av en dag. 

Vi ønsker at all levering og henting av 
elever skjer på bussholdeplassen.

Krokstadøra oppvekstsenter, Aa skole:

Filmuke og filmfestival
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Flo og fjære
Elevene på Krokstadøra oppvekst-
senter har i uke 39 og 40 jobbet med 
temaet flo og fjære. I den forbindelse 
var alle elevene fra 1. til og med 7. på 
ekskursjon i Selnesbugen for å lære 
om planter og dyr som lever i fjæra, 
tidevann, knuter, osv. Elevene jobbet 
i grupper på tvers av trinnene, hvor de 
blant annet skulle fylle opp hver sine 
akvarier med ulike dyr og vekster som 
de fant. Engasjementet og iveren var 
det ingenting å si på. I tillegg kokte vi 
fiskesuppe med laks som elevene fikk 
smake på og som ble godt mottatt. 

Vi har også hatt fokus på miljø og 
forsøpling, og mellomtrinnet har vært 

i fjæra ved Krokstadøra og plukket 
søppel. Det meste av avfallet de fant 
var plastikk. Det ble funnet to fulle 
sekker bare med plastavfall, og en 
halv sekk med diverse restavfall. Til-
slutt har elevene fått prøve ut dissek-
sjon av fisk, for å bli kjent med fiskens 
organer. Spennende og lærerikt!

Lesevake for 1.-7. trinn ved  
Krokstadøra oppvekstsenter
Torsdag 23.11. var alle elevene fra 1. 
– 7. klasse igjen på skolen etter vanlig 
skoletid. Der fikk de servert gryterett 
som 5. og 6. hadde laget. Deretter ble 
det satt av god tid til å lese bøker, evt. 
høre lydbøker eller å bli lest for. Et-
ter hvert ble de delt i grupper på tvers 
av trinnene, noe som fungerte veldig 
godt. Elevene presenterte her bokan-
meldelser for gruppa si, som de på 
forhånd hadde jobbet med. I tillegg 

leste de høy for hverandre fra for-
skjellige bøker. 

Da klokken ble 18.00 fikk foreldrene 
komme på kaffe og kaker, (som elev-
ene har vært med og bakt). Som un-
derholdning fikk foreldrene se og høre 
både sanger og dramatiseringer. 

Vi tror dette ble en fin opplevelse både 
for elever, lærere og foreldre.



Informasjon fra Krokstadøra Idrettslag 

Aktiviteter 1. halvår. 
Se også vår hjemmeside krokstadora-il.no eller vår facebookside ( Krokstadøra idrettslag ) for fortløpende 
informasjon om de ulike aktivitetene.

STEINVASSBUA 
Hytta vil framover være selvbetjent med salg av diverse 
kioskvarer og brus.
Vaffelsalg hver søndag f.o.m. 07. januar og til påska er 
overstått. Vi satser på fint skiføre og mange besøkende til 
hytta. Velkommen til store og små.

AKTIVITET FOR DE MINSTE – OPP T.O.M. 6 ÅR
Aktivitet i gymsalen hver mandag i mars.
Forbehold om at det skaffes ansvarlige for de enkelte kvel-
dene. 

AKTIVITETSDAG/FAMILIEDAG PÅ 
STEINVASSBUA
04.03.18 Kl 12.00 – 15.00. Aking, skigåing, skileik.
Salg av diverse kioskvarer, grillet pølse og vaffel kan kjøpes.
Mulighet for å bli kjørt opp med scooter for de som ikke 
går på ski. 

SKITRIM i LYSLØYPA PÅ KROKSTADØRA
Oppstart 08.01.18 kl. 18.00 og fram t.o.m. 12.02.18.
Varm saft alle kvelder. 
Priser: Barn 100 kr,  voksne 150 kr, familie 350 kr

TELENORKARUSELL arrangeres 
22.01.18 og 05.02.18 kl. 18.30.
30 kr pr. pers. Påmelding fra kl. 1800. Alle er velkommen 
til å delta. Premier til de yngste.

KLUBBMESTERSKAP, fristil 11.02.18 kl. 12.00. 
Lysløypa Krokstadøra
Deltakelse 30 kr. Barn, unge og voksne er alle velkomne.
Premiering til de yngste.

IDRETTSLAGSBASAR 
16.02.18 kl. 18.00
Åresalg, lynlotteri, kakelotteri, skitrimutmerkelser, trek-
ning av trimbøker m.m. 
Ta med familien til en sosial kveld. Velkommen ☺

ÅRSMØTE
Avholdes 12.03.18  på Aa skole. Ordinære årsmøtesaker. 
Saker meldes leder Nine Skårild 01.03.18. Velkommen.

Trimløpet KROKSTADØRA RUNDT
arrangeres 03.06.18. Start fra klokken 10.00 – 12-00. 
Konkurranseklasse starter kl. 12.00. 
Påmelding fram til start.
Løypa går langs skogs- og grusvei samt i fint skogsterreng.
Vinnere i konkurranseklassen ( dame og herre ) får napp 
i Martin Voldens Minnepokal. Pengepremier for løype-
rekorder, samt vinner av dame- og herreklassen samlet. 
Premier trekkes på startnummer i trimklassen. Vel møtt til 
store og små.
Startkontigent: Trim 80 kr, konkurranse 100 kr, 
Familie 250 kr. 

Info fra YSIL
Faste aktiviteter i gymsalen
Denne høsten og vinteren har YSIL aktiviteter i gymsalen 
3 kvelder i uka: 

Mandag: «Seniorstrækken» Fotball og andre ballspill for 
ungdom og voksne
Tirsdag: «Fotballdamene» (spiller også volleyball)
Torsdag: Allidrett/barnetrim for 0-13 år (to grupper)

Den fornøyde gjengen på bildet tok seg så vidt tid til ei 
lita pause på dynematta midt i økta torsdag 23.november.  
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Innføring av adresser i kommunen
Brev om ny adresse ble i begynnelsen av desember sendt ut 
til eiere av hytter og hus i Snillfjord. Alle boliger og hytter 
skal nå få en offisiell adresse med veinavn/områdenavn og 
husnummer. I høst fikk en del eiendommer på Krokstadøra og 
Berg sine adresser, og nå har turen kommet til resten av kom-
munen. Totalt sendes det ut varsel om ny adresse til 1725 en-
heter, og med det er adresseringen nær komplett i kommunen. 
Det gjenstår noen få eiendommer, til stor del fritidseiendom-
mer som ligger avsides til uten vei, hvor vi må avklare hvilken 
vei eller hvilket område eiendommen har tilhørighet til.

De nye adressene vil bli lagt inn i matrikkelen fra nyttår, og 
det vil da være denne adressen som er den offisielle adressen. 

Merk at Posten og Folkeregisteret er informert om adres-
seendringen og trenger ikke beskjed. 

På www.posten.no/adressetjenester/mine-adresser kan du 
dessuten kontrollere om Posten har registrert din rette post-
adresse og du kan eventuelt endre denne selv. 

Dersom du har et foretak, er næringsdrivende, må adres-
seendringen også meldes til Brønnøysundregistrene på 
www.brreg.no.

Posten ønsker at alle postkasser blir merket med postmot-
takernes navn og den nye veiadressen. Skilt for merking av 
postkasse kan bestilles flere steder.

Noen kan oppleve at de får post til annen adresse enn der de 
bor. Det kan skyldes at de er feil registrert i folkeregisteret (for 
eksempel ikke har meldt flytting innen kommunen). Kommu-
nen tildeler adresser til bygningen og ikke til personene som 

bor der. Det er folkeregisteret som skal ha oversikt over hvem 
som bor i den enkelte bygning. Det kan derfor være nødven-
dig å kontakte folkeregisteret for oppretting av feil.

Husk å sette opp skilt med husnummeret ditt! Kommunen 
anbefaler reflekterende skilt som er lette å se i mørket. Ved 
å søke etter «reflekterende husnummerskilt» på internett 
vil man kunne finne flere leverandører. Coop Marked på 
Krokstadøra tar også imot bestillinger. Skiltet bør monte-
res godt synlig fra vei. Dersom huset ligger tilbaketrukket 
fra vei bør skiltet settes opp nede ved veien.

Skilt med veinavn vil bli satt opp i første halvår av 2018. 

Stor takk til 9. klasse som har stått for pakkingen av brevene!

Rådhuspostens mottakere bes sende informasjon om sin 
nye adresse til kommunen slik at vi får oppdatert adresse-
lista for Rådhusposten.

Sammendrag – dette må du gjøre:
•  Sjekk om eiendommen er adressert til rett vei og 
 adkomst!
• Har du en leilighet med egen ytre inngang som ikke 
 har fått adresse? Meld fra!
• Kjøp og sett opp husnummerskilt etter malen 
 beskrevet i brevet
• Sett husnummer på postkassa di
• Er ikke husnummer synlig fra nærmeste fellesvei?  
 Grenser eiendommen din til veien må du kjøpe og 
 sette opp tilvisningsskilt selv
• Cirka en måned etter at du har mottatt dette brevet kan 
 du sjekke din nye folkeregistrerte adresse på altinn.no

Trine Elise Berdal (bak til høyre) har vært instruktør 
sammen med Ingrid, Marit og Ben.

Turskiltprosjektet
YSIL er godt i gang med merking og skilting av turstier. 
I Vuttudalen er det lagt ned et stort arbeid, og det er blitt 
et fantastisk stinett. Det er bare å glede seg til å ta dette 
stinettet i bruk! Her er turene merket og de aller fleste skilt 
på plass. Arbeidet med merking og skilting av tursti mel-
lom Berdalen og Ven oppvekstsenter er også igangsatt. Det 
samme gjelder stien opp til Hardtinnan fra lunningsplassen 
ved den gamle revefarmen på Selnes. Det er bare skiltene 
som mangler på de to sistnevnte turene. Så snart alt er på 
plass, legges turene ut på nettstedet www.ut.no. 

Telenorkarusellen
Vi håper på snø og skiaktivitet! Det er planlagt karusellrenn                                                      
med premier sponset av Telenor og Norges Skiforbund.                                                                
Som vanlig hiver vi oss rundt når forholdene ligger til 
rette! Info kommer til medlemmer av idrettslaget på                                                   
www.klubbinfo.no/ysil og på mail. Følg også med på 
YSILs facebookside for informasjon om aktiviteter.

Vi ønsker våre medlemmer og andre
ei riktig god jul og et godt og sprekt nytt år!

Hilsen 70-årsjubilant
Ytre Snillfjord IL (stiftet 1947)
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Snillfjord Kirkekontor ønsker alle en 
glederik julehøytid og et godt nytt år!
Velkommen til gudstjenester i Snillfjord menighet:
Søndag 17. desember 
Snillfjord kirke kl 15.00: Vi synger julen inn med 
Snillfjordkoret og lokale krefter. 

Onsdag 20.desember:
Vennastranda bedehus kl.17.00: 
Førjulsgudstjeneste for Vennastranda skole/ barnehage.

Torsdag 21.desember:
Snillfjord kirke Kl.09.15: 
Førjulsgudstjeneste for Aa oppvekstsenter og 
Hemnskjel skole 

Julaften: 
SOS kl.12: Juleandakt
Bjørkly, Sunde kl. 14: Familiegudstjeneste 
Snillfjord kirke kl. 16: Familiegudstjeneste

Juledag:
Snillfjord kirke kl 11: Høytidsgudstjeneste

Søndag  7. januar Kr. åp. dag:
Vennastranda bedehus kl.11: Gudstjeneste og julefest. 
Snilllfjordkoret deltar. 

Søndag 21. januar 
Snillfjord kirke kl 11: Høymesse med nattverd 

Søndag  11.februar  
Snillfjord kirke kl 11: Høymesse med nattverd 

Søndag 26 .februar:
Snillfjord kirke kl 11: Høymesse med nattverd .  

Søndag 04.mars
Skiandakt ved Steinvassbu kl 13: sammen med Lensvik 
og Agdenes menigheter

Søndag 18.mars
Snillfjord kirke kl 11: Lys levende gudstjeneste med 
utdeling av Godt Nytt

HJEMMESIDE - www.hemnekirke.no
Snillfjord har egen hjemmeside sammen med Hemne.  
Der finner du nesten alt du trenger å vite om gudstjenester, 
kontaktpersoner, kirkelige handlinger mm

MENIGHETSPEDAGOG 
Menighetspedagog Stig Ottar Jensen  kan kontaktes på :
stig@hemnekirke.no. Tlf. 72 45 00 80 Mobil: 48 86 95 73. 
  
KONTORDAG I SNILLFJORD
Snillfjord har felles kirkeverge med Hemne, Egil Hammervik 
som kan treffes på tlf. 72 45 00 80 eller 488 69 504.
Kirkevergen har kontordag i Snillfjord kirke den 
første mandagen i måneden mellom kl 10-14.

KONFIRMANTENES INNSAMLINGSAKSJON 2018
Tirsdag 20.mars mellom kl 18-20 vil konfirmantene
 i Snillfjord gå fra dør til dør for å samle inn penger til 
kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
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Eldredag på SOS  
28 sept. 2017

Den fine storstua på SOS var omtrent fylt til randen på 
Eldredagen i år også. Vi i eldrerådet synes det er svært 
hyggelig at så mange av beboerne kommer inn i storstua 
den dagen, og at så mange andre også tar turen dit. Så takk 
til SOS for at vi får ha Eldredagen hos dere. Og takk også 
til kjøkkenet som smører massevis av rundstykker med 
kjempegodt pålegg. Men vi i eldrerådet tenker at vi må ha 
underholdning også, ikke bare mat og loddsalg, så vi fikk 
med oss Snillfjordkoret i år også, både på allsangene og 
med egne sanger. Men hovedattraksjonen i år var uten tvil 
Per Magne Forren med så finurlige dikt at publikumslat-
teren nærmest sprutet utover i rommet! Ja, og så torade-
ren da selvfølgelig! Per Magne kvikker opp alle og enhver 
med sine sprelske låter. Han hadde både Brudemarsj fra 
Lom og Trønderbrura--- i tillegg til at han hadde ”lært nån-
ting i Sverige denna sommaren! Ja, det er inte bara Sylvi 
som har lært nånting i Sverige!”

Men Eldredagen glemte selvfølgelig heller ikke TV-aksjo-
nen i år heller, Det er blitt en tradisjon å selge lodd eller 
årer til inntekt til den, og i år er det Unicef sin tur til å få 
de pengene. Og folk kjøpte årer, årer som vi fikk låne av 
Helselaget, stor takk til dere for det, og det kom inn over 
9000kr. To store bord var fylt med gevinster, mange spon-
set fra butikker på Hitra, Hemne og Orkdal og massevis fra 
privatpersoner og fra Coopen på Krokstadøra. Vi takker 
for gavene!

Vi i eldrerådet er veldig glade for hjelpsomheten, giver-
gleden og samarbeidsviljen hos folk! Mange, mange stiller 
opp og hjelper til med alt det praktiske som hører til en slik 
fest! Tusen takk til dere alle!

for Snillfjord eldreråd, Åse Aastum

Medlemmer i psykososialt kriseteam 
Snillfjord kommune:
Lokale nummere: 
Snillfjord kommune (sentralbord): Tlf. 72 45 55 55
Leder psykisk helse (koordinator): Tlf. 476 34959
Kommunalsjef helse- og mestring: Tlf. 948 80232 
Prest: Tlf. 906 80381
Beredskapsvakt for Orkdal Prosti: 
 Tlf. 481 62571/481 62572
Jordmor: Tlf. 922 56882
PP-rådgiver: Tlf. 72 45 71 29 /995 86136
Fagleder ved SOS:  Tlf. 72 45 71 74/977 34868
Barnevernsleder: Tlf. 72 46 02 00 /482 98726
 
Nasjonale nummere:  
Brann: Tlf. 110
Politi: Tlf. 112
AMK: Tlf. 113
Legevakt: Tlf. 116117
 
Landsdekkende nr. til POLITI (administrativt) 
Tlf. 02800
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Julegrantenning på 
Krokstadøra  
1. desember

Årets julegran på Krokstadøra har 
fått lysdrakten på. Vi ønsker å rette 
en stor takk til dere som tok turen 
innom, enten for å kjøpe nystekte 
smultringer, kaffe, saft eller julega-
ver. Takk til dere som hadde salgs-
bord/telt også, samt Per Magne og 
toraderen, som stod for det musikal-
ske innslaget. Selv om været var surt, 
var stemningen god, og snøkrystalle-
ne som dalte ned over rådhusplassen 
gjorde sitt til å sette oss i julestem-
ning. 

Krokstadøra husflidslag ønsker alle 
ei god jul, og et riktig godt nytt år!

Utlodning til drift av Betelskipet Elieser 6 
Den Indre Sjømannsmisjon
Trekningsliste:
1 Grafikkbilde av Roald Stevik  Paul Mattis Nørstebø
1 Teflonduk 140x250 Magnhild og Harald Rottem              
1 Termokanne Eivind Kvakland
2 Sengesett Kjeld Nielsen
1 Brødrister Kristian Eide
1 Junior verktøykasse Thomas Nilsen
1 Sengesett Anne - Mari og Jan Frendal

Rett trekning bevitnes: Karl Notøy og Sigrunn Joramo

Juletrefest 
i Vingvågen Grendahus 
4. juledag kl. 16

Åresalg, servering, tale 
ved Jon prest, gang rundt 
juletreet.
Kanskje kommer nissen!

Arr. Vingvågen grendalag

ÅPNINGSTIDER JULEN 2017
 

JULAFTEN STENGT
1. og 2.  JULEDAG STENGT
27.-30. DES. KL 10:00-16:00

NYTTÅRSAFTEN KL STENGT
2. JAN. VARETELLING,

ÅPEN FRA KL 15:00 – 18:00

GOD JUL
OG GODT NYTTÅR!

COOP MARKED KROKSTADØRA

Snillfjord friviligsentral 
arrangerer juletrefest  
i grendahuset på Krokstadøra,  
lørdag 30.desember (6. dag jul) kl. 15.

Gang rundt juletre        
Åresalg     
Salg av kaffe og kaker

Hjertelig velkommen!

Kanskje kommer nissen


